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e-mail
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Geachte heer. mevrouw,

De Kamer van Koophandel controleert op dit moment of bedrijven en organisaties die zijn ingeschreven in het
Handelsregister nog actief zijn. Dit doen we omdat het Handelsregister een weergave moet zijn van actuele en actieve
ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Er is sprake van een onderneming als er daadwerkelijk en met
Egel m€t i n b-etekenen!_e,nglq wolt dee_l genomqn aan het econom lsqfr yq!9q1

Uw inschrijving
Uit de vergelijking met het bestand van de Belastingdienst blijkt dat uw inschrijving in dit bestand niet (meer) voorkomt als
actieve onderneming. Dit signaal levert het vermoeden op, dat u op dit moment ten onrechte met een onderneming in het
Handelsregister bent ingeschreven. ls dit inderdaad het geval? Dan hoeft u niets te doen. De Kamer van Koophandel
haalt uw registratie in dat geval over ca. 4 weken door. U onlvangt daarvan van ons een bevestiging.

Als er tóch ondernemingsactiviteiten door u worden uitgeoefend of als u daaraan twijfelt, vragen wij u om binnen twee
weken contact met ons op te némen. Bij voorkeur via het bovenstaande e-mailadres.
Er zal dan door de Kamer van Koophandel een toets worden uitgevoerd aan de hand van de formele definitie die
betrekking heeft op het ondernemingsbegrip.

Waarom voeÉ de Kamer van Koophandel deze controle uit?
De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en bedrijven door al bekende gegevens binnen de overheid te
delen. Andere overheidsorganisaties moeten een aantal basisgegevens uit het Handelsregister binnenkort verplicht gaan
gebruiken. Om de gegevens te kunnen delen wordt op dit moment een stelsel van basisregistraties opgezet. Het
Handelsregister maakt daar deel van uit. Daarom wordt het Handelsregister momenteel in overeenstemming gebracht
met de werkelijke situatie, waarbij gebruik wordl gemaakt van de gegevens van andere overheidsinstanties.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. W.A.M. te Lintelo
Hoofd Bedrijvenregister
Kamer van Koophandel Brabant

Kantoor: Eindhoven, John F. Kennedylaan 2

Kantoor:'s Hertogenbosch, Pettelaarpark 10

Kantoor: Boxmeer, Wilhelminapassage 1-3

KantooÍ: Tilburg, Reitseplein 1

Bank444034250

BIC ABNANL2A

IBAN NL49ABNAO444034250
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Inschrijving

Kamer van KooPhandel Brabant

Kantoor Eindhoven
John F. Kennedylaan 2
Postbus 735, 5600 AS Eindhoven
T rc40\ 2323911 F (040) 2449505

www.kvk.nl

datum

1 november 2011
emailadres

wetsuitvoering@brabant. kvk. nl

Bank: 44.40.34.250
E-mail: info@brabant.kvk. nl

behandeld door

R. Adriaans
doorkiesnummer

040 2323873

Kamer van Koophandel Brabant
Kantoren in Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Tilburg en Boxmeer

Geachte heer van den Wittenboer,

Naar aanleiding van uw brief met bijbehorende stukken, die wij op 19 oktober 2011 hebben ontvangen
delen wij u mee dat de inschrijving van de eenmanszaak in het handelsregister gehandhaafd blijft.
Difis ook al eerder op 18 oktober2.Olatelefaruq-cX aAn u mQggedeeld-

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel Brabant

Specialist Bedrijvenregister


